
NIEUWSBRIEF      december 2018                                
Koninklijke Harmonie “Uitspanning Na Arbeid” Valkenswaard 
 
 

Allerlei wetenswaardigheden: 
• Op 6 januari wordt UNA 142 jaar 

• Extra vergadering voor leden Groot Orkest: maandagavond 21 januari, aanvang 21:00 
o Opstellen proces om tot een nieuwe dirigent te komen. 

• Algemene Jaarvergadering: maandagavond 15 april, aanvang 21:00 
o Uitnodiging en agenda volgen in 2019 

• #Foodporn heeft naar schatting een netto resultaat opgeleverd  van € 2.500,= 
o Vrijdag 320 bezoekers (waarvan 240 mantelzorgers en vrijwilligers) 
o Zaterdag 204 bezoekers 

• Pincho’s Sponsor diner heeft een bijdrage van € 847,= voor de UNA-kas opgeleverd. Elly en 
haar dames van de vrijwillige keukenbrigade: SUPER bedankt voor jullie inzet 

• Op maandag 3 december starten de repetities van het Groot Orkest onder leiding van interim 
dirigent Patrick van Zutven 

o We werken eerst aan de nummers voor het Kerstconcert bij Kempenhof op 17-12 
o Daarna aan de stukken voor de Adriaan, met als solist: David Jacobs op hoorn 

• Kerstborrel voor alle leden: maandagavond 17 december bij Lavrijssen, vanaf plm. 21:00 
 
 

Van De Feestcommissie: 
We hadden al zin in een feestje, maar na zo'n geweldige show te hebben neergezet, hebben we daar 
nog alleen maar meer zin in gekregen! 
Hopelijk zien we jullie allemaal aanstaande vrijdag (30 november) op onze #foodporn afterparty! 
Vanaf 20.00 uur zijn jullie welkom in de voetbalkantine van RKVV Dommelen aan de Loonderweg 15 
te Dommelen.  
 
Kan je onverwachts toch niet komen? Meld je dan even af bij Noortje: n.adriaans@hotmail.com.  
 
Groetjes en tot vrijdag! 
Hanneke, Sietske en Noortje 
STUUR DIT OOK DOOR NAAR DE INVALLERS IN JOUW SECTIE !! 
 

Van het Bestuur: 
Werving Jeugd / Leerlingen: 
Maggie Stijns is actief naar een paar basisscholen (groep 4 t/m 7) gegaan, met een workshop van 45 
minuten tot max 1½ uur: 

Hoe zag de workshop er uit? 
Zij hebben een filmpje laten zien, zien waarin enkele van onze muzikanten meespelen met 
een favoriete band. 
Na een korte uitleg over de instrumenten (de dwarsfluit, de klarinet en de saxofoon)  
kregen de kinderen de gelegenheid om zelf op deze instrumenten te blazen. 
 
In het verlengde van deze workshop die aan meerdere basisscholen van Valkenswaard is 
aangeboden, houdt de UNA in haar repetitiezaal Lavrijssen op 15 december 2018 van 14:00 
uur tot 16:00 uur een UNA-PLAY-INN voor de kinderen én hun ouders/begeleiders. 
Hier wordt, onder begeleiding van ervaren muzikanten, de muziek van het filmpje met de 
kinderen ingestudeerd met als afsluiting een presentatie van het geleerde aan belangstellende 
familie en vrienden. 
 
Als vervolg op deze Play-Inn worden de aspiranten 5 proeflessen aangeboden, op locatie Mac 
Music of bij Lavrijssen. Het streven is om deze proeflessen op de maandagavond te houden. 
De vijfde proefles is tevens de afsluiting met publiek en menging in het groot orkest. 
Maggie overlegt over de invulling hiervan met dirigent Patrick van Zutven. 
 

 
 De focus ligt op klarinetten- en saxofoon leerlingen 
 
 
 



Ledenmutaties: 
Onderstaande leden hebben hun lidmaatschap bij UNA opgezegd: 

• Henk Pieters en Peter van de Laak, beiden om gezondheidsredenen 

• Hanneke Peels 

• Marjan Goevears-de Vries (na Kerstconcert) 

• Lotte Brom, Liesbeth Wolfs, Thibault Tieke, Ziva van der Waarde 
 

Onderstaande leden hebben of nemen een periode van sabbatical: 

• Noortje Adriaans en Marijn Schippers 
 

Onderstaande leden hebben zich aangemeld: 

• Sjef van Amelsvoort, eerst sfeer proeven;  
 
 
Jubilarissen 2018: 
         25 jaar: Ronald van Maaren, hij wordt gehuldigd op maandagavond 17 december bij Lavrijssen 
 
 

Vrijdagavond 30 november: 
#foodporn afterparty! Vanaf 20.00 uur in de voetbalkantine van RKVV Dommelen aan de 
Loonderweg 15 
 
 

Zaterdagmiddag 15 december: 
van 14:00 uur tot 16:00 uur een UNA-PLAY-INN voor de kinderen én hun ouders/begeleiders. 
Leden zijn meer dan van harte welkom. Kom kijken en luisteren naar de UNA-muzikanten van de 
toekomst. 
Maak kennis en motiveer jouw beoogd sectie-collega en wie weet jouw opvolger. 
 
 

Maandagavond 17 december: 
Kerstconcert bij bewoners van Kempenhof 
Aanwezig:  19:00 speelklaar 
Kleding: zwart 
Start concert om 19:30, einde concert om plm. 20:30 (inclusief een korte pauze) 
 
Aansluitend Kerstborrel bij Lavrijssen, vanaf plm. 21:00 voor ALLE LEDEN !!! 
MET: huldiging van onze 25-jarige jubilaris Ronald van Maaren 
 
 

Maandagavond 21 januari: 
Speciale bijeenkomst voor leden van het Groot Orkest. 
Het bestuur en leden staan voor de taak om een proces op te starten, die er toe leidt dat er op …. 
September een nieuwe dirigent van start gaat voor het Groot Orkest. 
 
 

Zaterdagavond 13 januari: 
Solisten concours De Adriaan in Riethoven 
Solist: David Jacobs op hoorn 
Inspelen: 20:30 
Optreden: 21:20 
 
 

Maandagavond 15 april: 
Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering bij Zaal Lavrijssen. Aanvang 21:00 
 
 

Vrijdag 4 mei: 
Mogelijk verlenen medewerking aan de Nationale dodenherdenking. 
 
 



Vrijdag 24 en Zaterdag 25 mei: 
Editie PIC 2019, Crime Scene,  door de Slagwerkgroep in de Hofnar. 
Oproep voor medewerking door blazers is naar alle leden van GO verzonden. 
Bekijk het schema en geef je op bij Bart Wernaart. 
 
 

Zaterdag 15 juni: 
Concert door groot Orkest in de “Parktuin van Mvr. Van Best” aan de Molenstraat 204 
Voorlopig Programma: 
Grofweg ziet de dag er voor ons als volgt uit: 
Verzamelen om 14:00 
Spelen 14:30 – 15:00 
Pauze; in onze “eigen UNA-bar” 
Spelen van 16:00 – 16:30 
Tijden zijn streeftijden; Uitloop van laatste blok hebben wij niet in de hand 
 
 

Maandagavond 1 juli: 
Terrasconcert 4’Nconcert op het ADA-plein voor Lavrijssen door alle groepen orkesten 
Tevens de laatste maandag-repetitie voor de zomervakantie. 
 
 

Maandagavond 19 augustus: 
Einde zomervakantie en startweek van de repetities voor alle orkesten 
 
 

Dinsdag 17 september: 
Uitvoering concert met gelegenheidsorkest uit Groot Valkenswaard ter gelegenheid van 75 jaar 
bevrijding. Samen met combo en vocalisten 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht specifiek voor PIC-16 Crime Scene: 
Slagwerkgroep UNA gaat een avond op zoek naar de grootste schurken uit de muziekgeschiedenis. 
We duiken undercover in een donkere onderwereld en spelen voor u de meest criminele nummers. 
Van gewelddadige rappers naar gevoelige zangers die een crime passionel pleegden. 

Repetitiedata Blazers 
31 maart 10:30-13:00 (locatie volgt, is onderdeel van ons repetitieweekend). 

11 april 19:30-21:00 in de Belleman (donderdagavond repetitie) 

25 april 19:30-21:00 in de Belleman (donderdagavond repetitie) 

12 mei 11-17 hr in de Belleman (repetitiezondag) 

23 mei (generale repetitie in de Hofnaf) 19-22:30 hr 

24 mei showtime (aanwezig 18:30) in de Hofnar 

25 mei showtime (aanwezig 18:30) in de Hofnar 

PIC BBQ is op 27 juni, vanaf 18:30. Locatie volgt nog. Alle deelnemers zijn uitgenodigd.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Overzicht specifiek voor Valkenswaard 75 jaar bevrijd: 
In januari komt er nog een nieuwsbrief uit. Het muzikale programma, de setlist, is dan voor 99% 
bekend. Partijen worden gedigitaliseerd en tijdig onder de aangemelde muzikanten verspreid. 
Ken je nog enthousiaste muzikanten buiten UNA, Dommelecho en Emos die naar jouw mening dit ook 
heel erg top vinden: laat ze een mail sturen naar secetaris@harmonieuna.nl 
 

Zondag 16 juni: 

Kick-off repetitiemiddag van 13:00 – 16:00 bij De Belleman. 
 

Zaterdag 31 augustus en Zondag 1 september: 
Repetitieweekend. Definitieve invulling volgt, maar houd dit weekend voorlopig geheel vrij hiervoor. 
 

Zaterdag 14 en Zondag 15 september: 
Repetitieweekend. Definitieve invulling volgt, maar houd dit weekend voorlopig geheel vrij hiervoor. 
 

Dinsdagavond 17 september: 
Uitvoering concert met gelegenheidsorkest uit Groot Valkenswaard ter gelegenheid van 75 jaar 
bevrijding. Samen met combo en vocalisten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afmeldingen, liever niet!  
Indien toch verhinderd: Graag tijdig afmelden bij:  
- Leerlingenorkest bij Puk van Hout tel. 06-2377 1770 of via houtvanpuk@hotmail.com   
- Groot orkest bij Tim van Gompel via  afmelden-go@harmonieuna.nl  

- Slagwerkgroep bij Bart Wernaart tel. 06-1764 0169 of afmelden.slagwerkgroep@hotmail.nl  

 

UNA website! 
www.harmonieuna.nl   
Gegevens voor ledeninfo(kleine letters) via loginpagina: 
Gebruikersnaam: harmonieuna 
Wachtwoord: unalid 
 
Secretariaat Koninklijke Harmonie UNA; Uitspanning Na Arbeid 
Rob Werson, secretaris 
Haagstraat 42 
5552 HL  Valkenswaard 
Tel. 040 -2049286 
e-mail: secretaris@harmonieuna.nl 


